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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pelayanan Publik 

Pelayanan publik menurut Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan 

bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan 

orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. 

Menurut Moenir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah 

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 

Sedangkan Pelayanan publik menurut Sinabella dkk (2010:128) adalah 

sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah 

manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik. 

Pengertian Pelayanan publik secara formal dirumuskan dalam 

keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan publik atau pelayanan umum menurut Sadu Wasistiono 

(2001:51) adalah pemerian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama 

pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 
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Dengan demikian yang dapat memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat luas bukan hanya instansi pemerintah tetapi juga pihak swasta. 

Menurut Sedermayanti (2000:29) mengatakan pelayanan berarti 

melayani suatu jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam segala bidang 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan saah satu tugas dari 

administrasi Negara. Sedangkan menurut Mahmoeddin (2010) mengatakan 

bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan 

pemberi pelayanan yang dimaksut untuk memecahkan permasalahan 

konsumen / pelanggan. 

2.1.1 Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Sesuai dengan pedoman tatalaksa pelayanan umum yang ditetapkan 

dengan keputusan Mentri Negara Pemberdaya Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/MPAN/7/2003 Tentang pedoman umum penyelenggara Pelayanan 

Publik, maka sendi-sendi atau prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami dengan 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan  

Sendi atau prinsip kesedehanaan ini mengandung arti bahwa 

prosedur/tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan 

oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Prinsip kesederhanaan ini 

hakekatnya lebih menekankan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan, 

termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional. 
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Hal yang perlu mendapat perhatian dan relevan dalam mendukung 

ciri prinsip kesederhanaan pelayanan ialah: 

a. Makanisme kerja atau tata urutan pelayanan 

b. Spesifikasi persyaratan pelayanan 

c. Tertib dalam system penataan dan penyimpanan dokumen/arsip 

d. Kapasitas loket dan petugas pelayanan yang cukup 

e. Koordinasi antara unit kerja yang terkait dalam pelayanan 

2. Kejelasan dan Kepastian 

Sendi atau prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan 

kepastian mengenai: 

a. Prosedur tata cara pelayanan 

b. Persyaratan pelayan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 

administrative 

c. Init kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan 

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran 

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan 

3. Keamanan  

Sendi atau prisip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan 

dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan 

kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam prinsip ini memberikan 

petunjuk bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan agar 

diciptakan kondisi dan mutu dalam memperhatikan faktor-faktor: 
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a. Keamanan 

b. Nyaman 

c. Tertib 

d. Keterbukaan 

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, 

satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu 

penyelesaian, rincian biaya/tariff serta hal-hal lain yang berkaitan dengan 

proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 

diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak 

diminta. 

4. Efisien 

Sendi atau prinsip efisien ini mengandung arti: 

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 

memperhatikan keterpanduan antara persyaratan dengan produk 

pelayanan yang diberikan 

b. Dicegah adanya penanggulangan pemenuhan persyaratan, dalam 

hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan 

memasyarakatkan adanya kelengkapan peryaratan dan satuan 

kerja/instansi pemerintah lain yang terkait 

5. Ekonomis 

Sendi atau prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam 

penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan 

memperhatikan: 
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a. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak 

menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar jangkauan 

b. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

6. Keadilan yang merata 

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus 

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 

7. Ketepatan waktu 

Sendi atau prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan 

umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.Dalam 

penerapan prinsip ketepatan waktu ini hal-hal yang perlu diperhatikan 

antara lain: 

a. Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu menjaga konsistensi 

pelaksanaan jadwal waktu pemberian pelayanan 

b. Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengedalian 

(wasdal) oleh pemimpin/atasan langsung 

2.1.2 Sistem Pelayanan Publik 

Sistem pelayanan umum sebenarnya merupakan satu kesatuan faktor 

yang dibutuhkan dalam terselenggaranya suatu pelayanan publik. Sistem 

pelayanan publik ini terdiri atas emapt faktor yaitu: 

1. System, prosedur dan metode, yaitu dalam pelayanan publik perlu 

adanya system informasi, prosedur dan metode yang mendukung 

kelancaran dalam memberikan pelayanan. 
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2. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanaan 

publik aparatur pemerintah selaku personel pelayanan harus 

professional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau 

masyarakat. 

3. Sarana dan prasarana, dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan 

ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik  

4. Masyarakat sebagai pelanggan, dalam pelayanan publik masyarakat 

sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun 

perilakunya. 

2.2 Perizinan 

Menurut Andian Sutedi ( 2010,168) Izin adalah perangkat hukum 

administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar 

berjalan dengan teratur. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 

tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan ataupun peraturan 

perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi 

atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. 

Dari sisi lain Izin adalah salah satu instrument yuridis yang paling 

banyak digunakan dalam hukm administrasi. Pemerintah menggunakan izin 

sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dalam 

arti luas, Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan, yang menjadi 

pokok pada izin. Dan dalam arti sempit ialah suatu tindakan yang dilarang 
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terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenanan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi tiap kasus. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang 

ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau kerena suatu alasan tidak 

mungkin memberikan izin kepada semua yang memenuhi criteria (Berge, 

2010:5). 

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang 

dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan 

perumusan limititatif (Ridwan, Juniarso dan Sodik, 2009:92) 

Ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu: 

a. Instrumen yuridis 

 Pemerintah bertugas untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan 

menciptakan kesejahteraan. Dalam rangka memenuhi hal tersebut 

pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang peraturan yang pada 

akhirnya membutuhkan instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa 

konkret individual dalam bentuk ketetapan. Ketetapan menimbulkan hak 

yang baru sebelumnya tidak dimiliki seseorang untuk memperkenankan 

sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Jadi dalam hal ini izin merupakan 

instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengahadapi 

dan mengatur peristiwa konkret. Fungsi pelayanan dan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini merupakan prinsip dari Negara hukum. 

Perbuatan dan penertiban ketetapan perizinan harus didasarkan kepada 

kewenangan yang dimiliki dan diatur melalui peraturan perundang-

undangan. Tanpa itu perizinan menjadi tidak sah. 
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b. Organ pemerintah 

 Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan 

pemerintahan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. 

c. Peristiwa konkret  

 Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu 

tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. 

d. Prosedur dan persyaratan 

 Menurut Pudyatmiko (2009: 25) Permohonan izin harus 

memenuhi prosedur tertentu yang ditentukan pemerintah, selaku pemberi 

izin. Selain prosedur juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang 

ditentukan oleh pemberi izin. Biasanya persyaratan dan prosedur perizinan 

berbeda-beda bergantung kepada jenis izin dan instansi pemberi izin  

 Meningkatnya tindakan pada suatu perizinan , pembuat undang-

undang dapat mengejar berbagai tujuan. Izin yang digunakan sebagai 

instrumen untuk memenuhi para warga agar mau mengikuti cara yang 

dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, 

izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, 

perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu 

dijelmakan.Adapun mengenai fungsi perizinan, hal ini tergantung pada 

kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret 

menyebabkan keragaman pada dari fungsi izin ini, yang secara umum 

dapat disebutkan sebagai berikut: 

a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas 

tertentu, misalnya izin pembangunan. 
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b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan). 

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang,izin 

membongkar pada monument-monumen). 

d. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas 

(izin berdasarkan “drank en horecawet”, dimana pengurus harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu). 

2.2.1 Standar Operasional Prosedur 

Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar 

Operasional dan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta 

penanaman modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kampar. Tujuan Standar Operasional 

Prosedur bidang perizinan yaitu: dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan dibidang perizinan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif 

dan efesien serta kepastian dalam proses pelayanan. 

Standar Operasional Prosedur berfungsi sebagai pedoman bagi 

seluruh pegawai dilingkungan badan pelayanan perizinan terpadu dan 

penanaman modal kabupaten Kampar dalam melakukan aktifitas dalam 

pekerjaan sebagai penyelenggara perizinan kabupaten Kampar 

Peraturan Bupati ini mengatur : 

1. Persyaratan perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu dan 

penanaman modal kabupaten Kampar 

2. Waktu pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu 

dan penanaman modal  kabupaten Kampar 
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3. Sistem dan prosedur pelayanan perizinan pada badan pelayanan 

perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten Kampar 

2.3 Rumah Makan 

Rumah Makanan merupakan salah satu jenis usaha didalam bidang 

makanan dan minuman. Dalam Peraturan Mentri Pariwisata Nomor 18 Tahun 

2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata, usaha  restoran didefenisikan 

sebagai usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan 

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan dan 

penyajian disuatu tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah. Setiap usaha 

rumah makan harus mempunyai izin yang berlaku, dan semua perizinan untuk 

usaha rumah makan dan restoran diajukan dan diurus di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (DPMPTSP) 

dimana usaha restoran dan rumah makan ada kedudukannya. Menurut 

Suarthana (2006:23) Restoran dan rumah makan merupakan tempat usaha 

yang komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan 

makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya. 

Adapun persyaratan dalam pengurusan surat izin usaha Rumah Makan 

dan Restoran sebagai berikut: 

1. Foto Copy KTP 

2. Rekomendasi dari puskesmas setempat 

3. Surat keterangan sehat dari dokter PNS 

4. Hasil pemeriksaan sampel air dari petugas laboratorium daerah 

5. Sertifikat layak Hygiene Sanitasi makanan untuk penanggung jawab 

usaha 
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6. Denah lokasi tempat usaha 

7. SPPL 

8. Pas photo 3x4 3 lembar 

9. Materai 6000 3 lembar 

Jika sudah mendaftarkan usaha Restoran dan Rumah Makan tersebut 

dengan adanya izin tersebut pengusaha rumah makan mendapatkan 

ketenangan karena usaha yang didirikan sudah sesuai dengan peraturan, 

dengan demikian usaha tersebut dapat perlindungan dari oknum-oknum 

ataupun dari permasalahan yang lain. 

2.4 Pelayanan menurut pandangan Islam 

Dalam konsep islam sangatlah diutamakan sekali sikap amanah dan 

jujur demi terciptanya kepercayaan antara pengikut pada pemimpin, 

pelayanan khususnya yang paling ditakuti bila terjadi suap dalam suatu 

urusan antara yang menurus dan diurus. Dinegara ini juga masih terdapat hal-

hal seorang pemimpin yang mempermudah urusan dengan hanya membayar 

suap padahal dalam islam pemberi suap dan penerima suap sama-sama 

terlibat dosa dan akan mendapatkan ganajaran neraka oleh Allah SWT.Islam 

akkan menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal yaitu 

dengan tidak ada penindasan, penipuan serta mengutamakan harta yang halal 

hendaknya dimiliki oleh orang-orang yang shaleh yang mau memberikan 

hartanya kepada orang fakir dan perjuangan untuk terciptanya keadilan social 

dikalangan umat islam. 
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Artinya : Maka dari itu orang-orang yang suka mendengar berita bohong, 

banyak memakan yang haram[418]. Jika mereka (orang yahudi) 

datang kepadamu (untuk meminta keputusan) maka putuskanlah 

(perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka, 

jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan 

member mudharad kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu 

memutuskan perkara mereka , maka putuskanlah (perkara itu) 

diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang adil.(QS AL-MAIDAH:42) 

Dari penjelasan surat Al-Maidah diatas dijelaskan perlu adanya 

seseorang pemimpin maupun aparatur pemerintah yang adildan jujur dalam 

melaksanakan tugasnya, begitu juga dalam hal pelayanan izin usaha Rumah 

makan dan Restoran. Untuk itu ditegaskan dalam hal pelayanan untuk 

kelompok pemerintah dan masyarakat hendaknya saling berlaku adil dan jujur 

sehingga terciptanya pemimpin yang selalu amanah terhadap segala urusan. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Untuk pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil 

penelitian terdahulu yang pernah penulis simak dan penulis baca.Penelitiana 

terdahulu bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang 

timbul dalam sistem pelayanan dalam pengurusan surat izin usaha rumah 

makan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kampar. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang pernah 

peneliti simak dan peneliti baca pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

NO Penelitian Judul Perbedaan Persamaan 

1 Siti 

Andriati, 

2017 

(Universitas 

Riau ) 

Implementasi 

peraturan 

daerah Nomor 

10 Tahun 2000 

tentang usaha 

rumah makan 

(studi kasus 

perizinan 

rumah makan 

di Kecamatan 

Bukit Raya 

Pekanbaru) 

Pada penelitian ini 

lebih menekankan 

pada implementasi 

peraturan, 

sedangkan pada 

penelitian penulis 

membahas secara 

umum mengenai 

rumah makan yang 

tidak mengurus 

surat izin 

Penelitian 

ini sama-

sama 

meneliti 

perizinan 

rumah 

makan 

2 Endah 

Setiyorini, 

2013 ( 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Sultan 

Syarif 

Kasim 

Pekanbaru 

Riau) 

analisis 

pelayanan 

penerbitan 

surat izin 

mendirikan 

bangunan 

(IMB) di 

Badan 

Pelayanan 

Terpadu dan 

Penanaman 

Modal Kota 

Dumai 

Pada penelitian ini 

meneliti tentang 

pelayanan surat izin 

mendirikan 

bangunansedangkan 

pada penelitian 

penulis membahas 

pelayanan surat izin 

usaha rumah makan 

Penelitian 

ini sama-

sama 

meneliti 

mengenai 

perizinan 

3 Nur Lia 

Halim, 2017 

(Universitas 

Hasanudin 

Makasar) 

Pelayanan 

perizinan pada 

kantor 

pelayanan 

terpadu satu 

pintu di 

Kabupaten 

Enkereng 

Pada penelitian ini 

meneti 

memfokuskan 

pelayanan 

perizinan, 

sedangkan pada 

penelitian penulis 

membahas tentang 

pelayanan surat izin 

usaha rumah makan 

Penelitian 

ini sama-

sama 

membahas 

mengenai 

pelayanan 

 

2.6 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan 

penulis dalam menentukan indikator-indikator penelitian. Indikator yang 

digunakan penulis dapat dilihat dari tabel 2.2 
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Tabel 2.2  

Konsep Oprasional 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Peraturan Bupati 

Kabupaten Kampar 

No 17 Tahun 2014,  

tentang SOP dan 

mekanisme 

pelayanan perizinan 

dan non perizinan 

serta penanaman 

modal di Dinas 

Penanaman Modal 

dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

 
 

 

 

1. Waktu pelayanan 

perizinan 

 

 

 

 

 

 

2. Persyaratan 

Perizinan 

 

 

 
 

 

 

3. Sistem dan 

prosedur 

pelayanan 

perizinan  

 

 

 

a. Disebutkan dengan 

jelas waktu setempat 

b. Diinformasikan 

secara luas bersama-

sama dengan 

prosedur dengan 

persyaratan 

 

a. Surat keterangan 

sehat dari dokter 

b. Denah lokasi tempat 

usaha 

c. Rekomendasi dari 
puskesmas setempat 

 

 

a. Pengecekan perizinan 

b. Pengecekan perlu 

survey atau tidak 

c. Penetapan pajak dan 

retribusi 

d. Pembayaran pajak 

dan retribusi 

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Kampar No 17 Tahun 2014 
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2.7 Kerangka Berfikir 

Gambar.2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati 

Kabupaten Kampar  No 

17 Tahun 2014 

Waktu Pelayanan 

Perizinan 

Persyaratan Perizinan 

 

SIstem Prosedur dan 

Pelayanan Perizinan 

Pelayanan Efektif 

Pelayanan Tidak 

Efektif 


